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Mikuláš v naší škole

Pátého prosince jsme byli  diváky vystoupení  žáků z první a druhé třídy,  také jsme
zapálili druhou adventní svíčku značící onen krásný předvánoční čas, jehož kouzlo jsme si
užili také na Mikulášské párty. A co bylo nejzajímavější? Velkou událostí se stalo, že v naší
škole naděloval anděl!

Projekt Zdravíčko

Díky spolupráci s žáky a studenty SZŠ a VOŠZ Ostrava – Vítkovice se v naší škole
uskutečnil  projektový den Zdravíčko. Přes zlověstné datum únorového pátku třináctého se
všechno povedlo a my jsme shlédli pohádky se zdravotní tematikou, např. Tabáková Růženka,
O zraněné Šmoulince, Vyhýbáme se nebezpečí, I děti umí počítat.

Gabriela Machačová, 5. ročník
Všichni  jsme se sešli  v tělocvičně  a povídali  jsme si  o tom,  jak moc nám kouření

škodí. Vyplnili jsme dotazník a žáci zdravotní školy si pro nás připravili divadlo O tabákové
Růžence, které bylo moc legrační. Nejvíc se mi líbila zlá sudička!

Potom jsme šli do 4. ročníku, kde byl pro nás připravený další program. V něm jsme
se učili o hodnotě peněz. Vylosovali jsme si otázku. Když jsme ji správně odpověděli, dostali
jsme kolečko představující peníze, za které jsme si potom mohli v „obchodě“ koupit nějakou
věc, která se nám líbila. Já jsem si vybrala LPS ptáčka.

Projekt se mi moc líbil.

Michal Laryš, 5. ročník
Líbilo se mi, jak měli studenti připravenou pohádku O tabákové Růžence, měli pěkné

rekvizity, kostýmy a uměli pohádku pěkně zahrát. Hlavně se mi líbila tabáková sudička, která



se vžila do role, jako by to byl opravdový reálný život. Také se mi líbily otázky a obrázky.
Celý program byl moc pěkný a užil jsem si ho.
Klára Pavlačková, 5. ročník

Moc se mi líbila pohádka O tabákové Růžence, protože ji měli studenti moc hezky
připravenou  a  dobře  zorganizovanou.  Nejlepší  herečka  byla  zlá  sudička.  Dělala  tam moc
legrační scénky, jako např. ďábelský smích, repovanou tabákovou písničku, atd. I jejich paní
učitelka byla nejen legrační, ale také mi připadala milá a příjemná. Poradili si i s tím, že měli
jen holky, takže když byla potřebná role kluka, tak se za něj nějaká holka převlékla. Měli moc
pěkné kostýmy. Jejich paní učitelka nám vysvětlila něco o cigaretách a vyplnili jsme dotazník,
který byl vyhodnocen. Bylo to prostě super!

N. D. Daňková, 5. ročník
Mně se tento projekt moc líbil. Je fajn, že takový projekt pro nás středoškoláci dělají 

a navádí nás k tomu, abychom nekouřili. Nejvíc se mi líbila tabáková královna.

Eliška Šuléřová, 5. ročník
V pátek 13.  2.  se  konal  projekt  Zdravíčko.  Přijeli  k nám studenti  střední  zdravotní

školy. V tělocvičně nám řekli něco o kouření a také nám sdělili, co se nám může stát, když
budeme kouřit. 
Pohádka O tabákové Růžence byla legrační a poučná, po skončení nám zazpívali písničku 
o tabáku. Potom jsme se přesunuli do třídy 4. ročníku, kde nám také zahráli malé divadlo 
o správném chování a jak šetřit peníze.



Anketa k projektu Zdravíčko (zpracovali žáci 5. ročníku)

 Datum provedení ankety: 10. 2. 2015
 Celkem se zúčastnilo 80 žáků 
 Anketa byla zaměřena na stravování žáků ve škole –  zdravou svačinu a využívání

školního bufetu   



Příběhy kronik 17. 12. 2014 – interaktivní program pro 3. -5. ročník

 Dnešní program se mi líbil, protože jsme vyráběli výrobky. Také jsem poprvé slyšel
slovo „perořízek“, který sloužil k ořezávání brk. (P. Němčík)

 Mně se líbilo, když jsme tiskli obrázky na takový malý papírek a pak se mi líbilo,
když jsme s Gabkou a Veronikou skládaly slova ze slova Proskovice. Hodně jsem se
dozvěděla, bylo to velice zajímavé. (N. D. Daňková)

 V programu Čtení z kronik jsme se vrátili do dávné minulosti,  kdy lidé psali knihy
ručně. Byly hodně drahé, proto vymysleli knihtisk. Potom dělali razítka z olova a cínu.
Mimochodem, inkoust se dělá z duběnek a perořízkem se ořezávalo pero z brka. 
(Š. Švancer) 

 Bylo to super, dozvěděl jsem se, že z cínu a olova, když se roztaví, mohou vyrobit
kulky pro střílení. Také jsem se dozvěděl, že knihtisk je přístroj, který tiskne knihy. (F.
Komár)

 Líbilo se mi, když pán roztavil směs cínu a olova. Také se mi líbilo, když jsme četli
z kronik a  tiskli  úvodní  stranu knížky.  Postupovali  jsme tak,  že jsme do knihtisku
vložili papír, dali na něj odlitek knihy a zasunuli do knihtisku. (A. Duda) 

 Líbilo se mi to! Pán mi byl sympatický, řekl nám hodně věcí o knihtisku, dívali jsme
se na kroniky. Poznámka: celý stroj na knihtisk se vejde do jednoho auta, perořízek je
nůž na zaostření a seřezání brka, jednu kroniku mohli psát i čtyři lidé. (O. Matoušek)

 Líbilo se mi, když jsme tiskli. Zajímavé bylo čtení z kroniky Proskovic, bylo to boží!
Líbilo se mi, jak pán přednášel. Byl tam i zajímavý stroj, který se jmenoval knihtisk.
Dozvěděl  jsem se, že v Proskovicích a v každé vesnici,  kde mají  starostu,  se píše
kronika. (J. Kropáček)



 Dnes jsme šli na Čtení z kronik do 1. ročníku. Mohli jsme si obtisknout obal knihy
nebo noty, také jsme viděli voskové tabulky a pak jsme mohli číst z kronik. Já, Gabka
a Natálie jsme skládaly slova z názvu Proskovice, našli jsme jich 47. (V. Křibíková)

Nezapomeň, že se na jaře (kromě prvních květů) svým obdivovatelům otevírají také hrady a
zámky. Největší přehled míst hodných navštívení najdeš na www.hrady.cz.

Povídky žáků 5. ročníku

Čaj s prezidentem Obamou - Michal Laryš
Už jsem si myslel, že jarní prázdniny budou nudné, ale to jsem nevěděl, že můj táta

koupil letenky do Ameriky. Když přijel otec domů, řekl, že si mám sbalit věci, že poletíme do
Ameriky. Za dvě hodiny už jsme byli na letišti. Zpočátku jsem se bál, ale cesta byla pohoda.
Když jsme dorazili  do Ameriky,  šli  jsme si prohlédnout náš hotel  a poté jsme vyrazili  ke
stavbě zvané Washingtonův Monument. 

Když jsme šli zpět do hotelu, uviděli jsme Bílý dům, u kterého stál prezident USA
Obama. Povídal si s nějakým dalším pánem. Zaslechl jsem něco o sázce, že prvního člověka,
kterého potká, tak s ním půjde na čaj. K mému štěstí  jsem ten člověk byl  já. Šli jsme do
čajovny, kde mi povídal o své zemi a její historii. Ukázal mi sochu Svobody a nakonec jsme
skončili v přírodním parku Yellowstone. 

Další den jsme jeli domů a já v letadle usnul.

Bílá laň - Ondřej Matoušek
Šel jsem přes hory a přes lesy.  Schylovalo se k noci a já neměl přístřeší. Najednou

jsem uviděl les. Běžel jsem do něj, ale neuvědomil jsem si, že jsem zašel příliš hluboko do
lesa. Udělal jsem si lívance z borových šištiček a potřel jsem je smůlou. Nebylo to zrovna
nejchutnější,  ale snědl jsem to. „Ahhrgh!“ zakvílel  jsem. Z těch lívanců mě strašně bolelo
břicho. 

Rychle jsem musel najít vodu. Asi po desetiminutovém hledání jsem ji našel. Napil
jsem se a už jsem šel zpátky, ale uslyšel jsem elfský zpěv. Rozběhl jsem se za hlasem, doběhl
jsem na skálu a uviděl jsem krásné vodopády. Kolem ohně bylo asi šest lesních elfů. Asi jsem
je vyrušil, protože po mě jeden vystřelil. Mě netrefil, ale bohužel poranil laň. Zakřičel jsem:
„Né!“ Laň jsem vzal na záda a běžel úzkou cestičkou nahoru. 

Dýchali  mi na záda,  ale já už jsem dorazil  k čaroději.  Řekl jsem mu: „Pomoz mi,
prosím, mám zraněnou laň.“ Čaroděj řekl elfům: „Vypusťte zlé duše!“ Elfové řekli: „Moc se

http://www.hrady.cz/


omlouváme, pomůžeme vám.“ Čaroděj řekl: „Mám výborný recept od ereborských trpaslíků.
Vytáhnout šíp, přidat bláto s vodou a léčivou květinu.“

 S pomocí elfů jsem dokázal laň vyléčit a léčivou květinu nám čaroděj daroval.  

Antonov an 225 Mriya - Matyáš Skřipčák
V sobotu 24. ledna mi otec řekl, že příští týden na mošnovské letiště přiletí hned třikrát

největší letadlo na světě Antonov an 225 Mriya. Byl to vždycky můj sen ho vidět. V pondělí
ráno mi kamarád říkal, že by mělo přiletět v pondělí ve 12. 30 hodin. Potom jsem byl smutný,
protože jsem měl od 13 do 14 hodin trénink. Říkal jsem si: „Viděl bych ho jednou ve dne,
protože měl přiletět ještě ve středu a v sobotu večer. Po škole jsem jel s taťkou domů uvařit
čaj a na internetu psali, že Mriya přiletí kolem 14 hodin. Jakmile jsme dojeli na trénink, otce
napadlo, že jelikož mě bude vyzvedávat bratranec, mohl by mě vzít na letiště. Zavolal jsem
mu a on souhlasil. 

Po prodlouženém tréninku jsme se vydali  směr letiště Mošnov. On počkal v autě a
vzápětí mi volal můj kamarád Matěj. Ptal jsem se ho, jestli parkuje u firmy DHL. Říkal, že
ano. Šel jsem se na letadlo podívat. Šel jsem přes rybník a samozřejmě jsem uklouzl a byl od
bahna, ale mě zajímal letoun Mriya. Řekl jsem: „Óóoo!“. Vracel jsem se přes most a bratranec
mě pak vysadil u babičky. Děda Mriyu viděl také.

Nejkrásnější sen - Gabriela Machačová
Jednoho zimního dne, když přišla Elenka domů, rozběhla se za maminkou a volala:

„Mami,  mami,  my  jsme  ve  škole  dostali  šíleně  těžký  úkol!  “  „Jaký?“  „Máme  vymyslet
nějakou kratší povídku a potom ji ve škole napsat. Může to být humorné nebo dobrodružné a
já nevím, o čem mám psát.“ 

„Zlatíčko, já už musím jít do divadla. Zkus zatím vymyslet něco sama, ano?“ 
Elenka přikývla,  oblékla se a šla ven. Podívala se na zasněženou krajinu: „To je nádhera!
Mohla bych třeba psát o zimní královně, o princezně, zlých pirátech, zeleném vodníkovi nebo
roztomilých zvířátkách a skřítcích. Ať vymyslím cokoli, nic není dost dobré.“ Přemýšlela a
přemýšlela, až usnula.

Zdál se jí krásný sen, byl přímo nádherný, ale jen ona může vědět, co v něm viděla.
Když se probudila, povzdechla si: „Kéž by se mi ten sen zdál ještě jednou.“

„Elenko, Elenko! Podívej, co jsme ti s tatínkem koupili!“ Elenka chvíli přestala snít a
podívala  se  na maminku.  Ta držela  v ruce krabici  a  usmívala  se.  Elenka otevřela  krabici.
Vykouklo na ni docela malinkaté koťátko. Bylo celé černé, jen na tlapkách a ocásku mělo
modré proužky. „Nechám tě s ním o samotě a půjdu udělat večeři.“

Elenka  začala  koťátko  hladit  a  najednou  byla  ve  snu.  Když  se  probudila,  rychle
zavolala své kamarádce Valerii. Ta za ní přiběhla, protože se jí kočička také líbila, začala ji
hladit a také se přenesla do snu. „Ta kočička asi přenese každého do snu, ve kterém vidí věci,
které si nejvíce přeje.“ Druhý den ve škole to Elenku napadlo a hned začala psát povídku
s názvem: „Nejkrásnější sen“.

A co vy byste ve svém nejkrásnějším snu rádi viděli?

O novém členu rodiny - Klára Pavlačková



Jednou zrána jsme zaslechli, že se našim sousedům narodila tři štěňátka Yorkshirského
teriéra, proto jsme se šli hned po obědě na ně podívat. Byla velmi roztomilá, jedno hezčí než
druhé.  Babička se s tetou  Alenkou domluvily,  že si  jedno z nich můžeme vzít.  Byla  jsem
strašně  nadšená,  kdo by nebyl.  Jenže  byl  tu  jeden háček,  nevěděli  jsme,  které  si  vybrat.
Uviděli jsme 2 feny a 1 pejska. Všechna mláďata měla zářivě modrá očka. Byla tak malá, že
se vlezla do dlaně dospělého a vykukoval jim jen ocásek. Nakonec jsme vybrali kluka. A teď
ta horší fáze – jméno. Klučičí – psí - hezké jméno. Strašně dlouho jsme přemýšleli, lámali si
hlavu,  když  vtom někdo dostal  nápad:  „Monty,  bude se  jmenovat  Monty!“  Všichni  jsme
souhlasili, proto k nám přibyl nový člen rodiny. 

Teď už je mu šest let a má se s námi dobře. Hraje si, mazlí se a dělá vše, co ostatní
šestiletí pejsci. 

Určitě máme všichni radost, že o Velikonocích je volno a že si během samotných oslav
užijeme  spoustu  legrace!  Ale  jaká  je  historie  tohoto  velkého  svátku,  kterým  oslavujeme
příchod  dlouho  očekávaného  jara  po  skoro  nekonečné  zimě?  Floriánek  se  pokusil  najít
odpovědi …

Kdy letos budou Velikonoce?
Velikonoční pondělí letos připadá na 6. dubna.

Proč je datum tohoto svátku pohyblivé a nemá předem stanovený den jako
třeba Vánoce?

Přesné  datum  Velikonoc  odvozujeme  každoročně  od  fáze  měsíce  na  obloze,  ale
protože se měsíc neřídí kalendářem, určuje nám Velikonoce každý rok jinak. Svátky jara totiž
připadají vždy na neděli následující po prvním jarním úplňku. Podle tohoto pravidla může
Velikonoční pondělí připadnout na některý den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Kdy lidé poprvé oslavili Velikonoce?
Křesťanské Velikonoce, jaké známe my, lidé poprvé oslavili asi v roce 50, což už je

pěkná řádka let, když vezmeme v potaz, že nyní máme rok 2015! To ovšem stále není datum
konečné, protože lidé slavili příchod jara už před nástupem křesťanství.

Co během Velikonoc oslavujeme?
Velikonoce jsou pro křesťany mnohem důležitější než Vánoce. O Vánocích se Ježíš

Kristus narodil, ale v období Velikonoc byl po své smrti opět vzkříšen – to je přece mnohem
větší zázrak než samotné narození. 

Velikonoční symboly:



Zajíčci a vajíčka – symboly spojené s oslavami jara ještě před nástupem křesťanství.
Vajíčko symbolizuje příslib nového života, který přichází po smutném období zimy. Zajíčci
jsou  přímo  poslové  jara,  neboť  právě  v březnu  je  nejčastěji  můžeme  zahlédnout  během
hopkání po polích a loukách.

V minulém díle  časopisu jsme se dozvěděli,  co se děje s tunami papíru v modrých
kontejnerech a dnes si povíme, jakými procedurami musí projít starý papír, než se opět podívá
do světa.

V papírnách se starý papír rozvlákní: nasype se do velké nádrže s vodou, která funguje
jako velký mixér a několik desítek minut se mixuje. Starý papír se při tomto procesu rozpadne
až na jednotlivá vlákna,  která  plavou ve vodě.  Takto vzniklá  směs  se pak na speciálních
strojích zbavuje drobných nečistot, jako jsou kancelářské sponky, prach, aj. 

Takto  vyčištěná  směs  je  už  připravená pro výrobu papíru.  Skladuje  se  ve velkých
zásobnících a to za stálého promíchávání. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na
papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. 

Nejdůležitějším  procesem  je  sušení  papíru,  protože  při  nanášení  na  síto  obsahuje
papírovina 99% vody a vyrobený papír může obsahovat vody jen 7%. Proto je papírenský
stroj dlouhý několik desítek metrů a je plný různých lisů a dalších zařízení, které papír suší.



Pro zvýšení kvality papíru se do směsi přidávají různá plnidla nebo bělidla jako kaolín nebo
klih.

Pak už je to kousek od toho, aby se k nám takto recyklovaný papír dostal v podobě
sešitů, časopisů, papírových tašek nebo novin.

Recyklovaný papír si můžeš vyrobit také ty,  
vlastnoručně doma. Návod, jak postupovat, 
se dozvíš v květnovém čísle časopisu.

Pořádáš párty, má přijít návštěva nebo si chceš jen tak něco ukuchtit? Floriánek našel
recept na plněná vajíčka!

Budeš potřebovat:
6 uvařených vajíček
60g másla
1 polévkovou lžíci hořčice
2 polévkové lžíce kečupu
špetku soli
petrželku



Postup:
Z ledničky vyndej máslo a nech ho alespoň půl hodiny změknout. Uvařená vajíčka podélně
rozděl a lžičkou z nich opatrně vyndej žloutky.  Žloutky dej do mísy se změklým máslem,
hořčicí  a kečupem. Náplň rozmačkej  vidličkou, přidej petrželku a osol.  Půlky vajec naplň
pomocí  malé  lžičky  a  dávej  na  mísu.  Mísu  ozdob  podle  svých  možností.
Dobrou chuť! 



Urči správné pořadí vět v následujících vyprávěních.

Nová kamarádka - Viktorie Adámková, 2. ročník



        Nakonec jsme si spolu hrály.

        Zeptala jsem se jí, zda si bude se mnou hrát.

        Jmenuje se Klára.

        Našla jsem si novou kamarádku.

Příhoda v lese - Jakub Knop, 2. ročník

        Nečekali jsme, že v lese potkáme rodinku divočáků.

        Bohužel, kamarádi byli pryč.

        Všichni jsme měli velký strach.

        Jednoho letního rána jsme šli s kamarády do lesa.

        Doma už na mě všichni kamarádi čekali a vyprávěli si zážitky z lesa.

        V lese nás čekalo spoustu dobrodružství.

        Utíkali jsme, co nám síly stačily.

        Když jsem se ujistil, že mi už nic nehrozí, začal jsem hledat kamarády.

        Když jsem nikoho nenašel, rozhodl jsem se, že půjdu domů.

        Každý jsme běželi na jiný konec lesa.

Křížovka - Štěpán Švancer, 5. Ročník

Otázky: 



1. Peče se v pekárně (houska, rohlík, chléb)
2. Tropické zelené ovoce
3. Pálivé koření
4. České ovoce, malvice, jablko a …..
5. Do čaje si dáváme (kyselé ovoce) …..
6. Chléb se peče z ….. 
7. Anglicky banán

1.  Č   O
2.   O   D  
3.  E  Ř

4.    Š  A
5.   T  O  

6.  O   Y
7.   A A

Tajenka (druh zeleniny): ____________________

V listopadovém čísle jsme s výběrem knížek zabrousili do historie a
nyní se poohlédneme po něčem cestopisném …

Jak Egu dojel až na konec světa
Trabantí pohádka podle skutečných událostí z cestovatelského deníku Dana Přibáně

Autorka: Tereza Václavková
Pohádka o velkém výletě malého autíčka, které docestovalo doslova na konec světa.

Egu  vypráví,  co  všechno  zažil,  co  všechno  viděl  a  jak  se  na  cestu  připravoval.  Autorka
napsala příběh podle skutečných událostí z roku 2012, kdy se český dobrodruh Dan Přibáň
vypravil na cestu Jižní Amerikou. S sebou vzal několik přátel a kontinent pokořili ve starých
autíčcích značky Trabant. 

Zajímá  Tě,  kde  se  Egu  nachází  teď?  Putuje  schovaný  v lodním  kontejneru  do
Austrálie, kde brzy začne jeho další dobrodružství… ale o tom snad zase v další knížce.



Tvůrci Harryho Pottera se loni rozhodli  uchopit děj několikrát  vysílaného seriálu a
přetvořit ho do celovečerního filmu excelujícího počítačovou grafikou. Na přelomu roku se
tak  dostal  do  kin  medvídek  Paddington.  Ale  nenech  se  zmást,  Paddington  není  jen  tak
obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv
jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy
do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na Paddingtonském nádraží pomalu
zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Naštěstí ale potká
rodinu  Brownových,  která  se  ho  ujme  i  přes  kategorický  nesouhlas  tatínka  Browna  –
typického, spořádaného a trochu i nudného Brita. K jeho zděšení se začnou dít neuvěřitelné
věci, kdekoliv se medvídek objeví. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru
nohama a způsobí neskonalý chaos. Ale svým úsměvem a dobrým srdcem si nakonec získá
všechny členy rodiny a vše se v dobré obrací.  Avšak jen do okamžiku,  kdy si ho všimne
zákeřná ředitelka místního muzea, která z něj chce udělat vycpaný exponát…

 
Floriánek pilně sháněl fakta, aby ti mohl sdělit několik důležitých informací o chovu

zvířátka, a protože informace se nejlépe čerpají přímo od zdroje, můžeš si nyní přečíst první
část rozhovoru o potkáncích od paní Barbory Veselé, které nikdo z jejích známých neřekne
jinak než „Percy“ – to je název i její chovatelské stanice.

Paní Barboro, jaká chováte zvířata a proč?
Říkejte  mi  radši  Percy.  Chovám  potkany,  protože  to  jsou  nezávislá,  bystrá  a

inteligentní  zvířata, která mají  zájem o kontakt s člověkem, ale nevynucují  si ho a umí se
zabavit sama. Potkánci mají svou osobnost a přitom nejsou zákeřní. Navíc je u těchto zvířat
velký výběr typů a barev srsti, takže se můžu vyřádit.

Percy, jak dlouho už potkánky chováte?



Chovám je prakticky 12 let.

Měla jste předtím ještě nějaká zvířata?
Ano, měla jsem několik křečků, fretku a psa.

V kolika letech jste získala své první zvíře a o jaké zvíře šlo?
Táta byl blázen do zvířat, takže už jako batole jsem mu muchlala křečky a potkany.

Navíc jsme měli velké akvárium s rybičkami. Ale moje první vlastní zvíře, které jsem si v šesti
letech vybrala, byla fretka.

Co byste řekla o povaze potkanů?
Potkan je úžasný svým sociálním cítěním. Taky způsobem, jakým je schopen přijmout

člověka  jako  dalšího  potkana  do  své  skupiny.  S potkany  se  nikdy  nenudíte,  protože  něco
neustále vymýšlejí, štěbetají mezi sebou, učí se od vás i od jiných potkanů.

Jsou  schopní  vám  převrátit  život  vzhůru  nohama  a  pak  se  k vám  přijdou  přitulit
s nevinným  výrazem,  zalezou  za  triko  a  spokojeně  usnou.  Je  pro  ně  důležitý  kontakt
s člověkem. Když si vás potkan opravdu oblíbí, je to na celý jeho život.

Je chov potkana náročný?
Náročný je a není. Nemusíte ho venčit.  Když jdete do práce nebo do školy, tak ho

zavřete  ho klece  a nevyjí  vám spižírnu.  Na druhou stranu,  potřebuje  určitou část  vašeho
volného  času,  abyste  se  mu věnoval.  Vlastně  bych  měla  mluvit  v množném čísle,  protože
potkan by nikdy neměl žít sám – bez společnosti členů svého druhu. Představte si sebe, jak
sdílíte byt s gorilou. Zvyknete si, ale to pravé porozumění nenastane. Přesně takhle vás bude
potkan jedináček vnímat.  Když u něj budete na druhém místě, přijme vás do skupiny. Pokud
potkánek žije sám, mohou se u něj projevit různé poruchy; např. potkan majitele kouše, sám si
škube srst nebo se škrábe až do krve. Dalo by se říct, že chov samotného potkana je v rozporu
se zákonem na ochranu zvířat, který ukládá majitelům povinnost zajistit zvířatům biologické
potřeby. Zpátky k náročnosti: taky případná veterinární péče něco stojí. V krajním případě
může jít i o tisícové částky. Nevyplácí se tedy šetřit na pořizovací ceně potkanů, a proto je
vždy lepší si je koupit u chovatelů a stanic registrovaných v ČSCH (český svaz chovatelů)
nebo v ČKP (český klub potkanů).

Více  z dlouhého  rozhovoru  se  do  únorového  čísla  už  opravdu  nevešlo,  ale  o  nic
nepřijdeš!  V posledním  čísle  tohoto  školního  roku  najdeš  druhou  část  rozhovoru  s paní
chovatelkou.

A pamatuj, ať už se rozhodneš pro chov jakéhokoliv mazlíčka, nezapomeň, že je vždy
slušné a rozumné domluvit se nejprve s rodiči, zda ti jej dovolí a především, zda ti budou
pomáhat (třeba finančně) s péčí po celý život tvého miláčka.


